OBČINA POLJČANE
Občinski svet

6. redna seja Občinskega sveta,
8. december 2015

Gradivo za 14. točko dnevnega reda

ZADEVA: ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Odgovor na vprašanja občinske svetnice go. Olge Žolger, izraženo na 5. redni seji Občinskega
sveta Občine Poljčane.

Vprašanje: Ali so že objavljeni razpisi za podelitev kohezijskih sredstev? Pove, da bodo po novi
metodologiji male občine težje pridobile sredstva. Druge občine iščejo rešitev v združevanju. Kako
in kaj je že Občina Poljčane na tem področju storila? Kakšni plani so pripravljeni?

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE 2014-2020
Osnovni namen in cilj priprave RRP 2014-2020 je bil identifikacija razvojnih potencialov Podravske regije, v nadaljevanju na tej osnovi doseči soglasje
in dogovor o regijskih razvojnih prioritetah.
Z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno regijo se uskladijo razvojni cilj na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in
okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.
1. RAZVOJNA PRIORITETA I: KONKURENČNO GOSPODARSTVO ZA RAST IN DELOVNA MESTA, VKLJUČNO S KREPITVIJO RAZISKAV, TEHNOLOŠKEGA
RAZVOJA IN INOVACIJ
Cilj razvojne prioritete je povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj, z
spodbujanjem naložbene dejavnosti v podjetjih ter večjim vlaganjem v raziskave, inovacije in tehnološki razvoj.
Prednostna naloga te prioritete je spodbujanje naložbene dejavnosti v podjetjih ter večje vlaganje v raziskave, inovacije ter tehnološki razvoj in
učinkovitejši »trikotnika znanja« med podjetji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, ter zagotoviti ustrezno podporno okolje, ki se bo
sposobno prilagajati specifičnim potrebam določenih skupin podjetij ter spodbujati medsebojno povezovanje podjetij in izobraževalno-raziskovalne
sfere za izgradnjo vrednostnih verig in povečanje dodane vrednosti končnih izdelkov.
Na področju gospodarstva bomo podpirali razvoj malih in srednje velikih podjetij.

2. RAZVOJNA PRIORITETA II : VKLJUČUJOČA DRUŽBA IN ZNANJE
Cilj prioritete je spodbujanje socialne vključenosti in dvig ravni znanja vseh prebivalcev Podravja
Podravje želi postati regija visoke kakovosti življenja vseh generacij ter visoke tolerantnosti in spoštovanja vseh družbenih skupin. Zaradi velikih
družbenih in gospodarskih sprememb v zadnjih letih in še ostrejših razmer v prihodnje ne želimo pozabiti na ljudi, ki ostajajo brez dela, socialno
izključenih in na robu družbe. Zato uvajamo ukrepe za zaposlovanje težje zaposljivih skupin (predvsem žensk, mladih in starejših brezposelnih,
invalidov), vključno s programi socialnega podjetništva in zaposlovanjem na drugem trgu dela ter zagotoviti sodobne programe socialnega varstva (za
starejše in mlade) in krepitve zdravja.
Ukrepi in aktivnosti znotraj te prioritete so usmerjeni v izboljšanje pogojev za življenje vseh kategorij prebivalcev Podravja in sicer tako najmlajših,
vključenih v vrtce in osnovne šole, mladine, kot tudi ostarelega prebivalstva, ter ogroženih in ranljivih ciljnih skupin. Prav tako so aktivnosti usmerjene
v krepitev zdravja in aktivnega življenja celotnega prebivalstva. Znotraj te prioritete so tudi aktivnosti v podporo zagotavljanju ustreznih stanovanjskih
pogojev prebivalstva Podravja.

3. RAZVOJNA PRIORITETA III: VARSTVO OKOLJA IN UČINKOVITA RABA VIROV
TER PREHOD NA NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO
Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja
Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske
raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju Podravja. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje
2014-2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in kakovosti življenja v
regiji.
V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje
uravnotežene infrastrukturne opremljenosti. Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti Podravja, povečanje
pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k cilju nizkoogljične družbe.

4. RAZVOJNA PRIORITETA IV: TRAJNOSTNI TURIZEM IN RAZVOJ PODEŽELJA
Podravje ima številne možnosti za razvoj turizma, predvsem na osnovi mreženja izjemno bogate naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja z
obstoječo in razvijajočo se gostinsko-turistično ponudbo, ki pa glede na danosti niso izkoriščene v zadostni meri. Zaradi intenzivnosti naložb, ki so
potrebne za razvoj kakovostne turistične ponudbe, se na eni strani kaže pomanjkanje rizičnega kapitala za realizacijo podjetniških idej, na drugi strani
pa pomanjkanje podjetniške tradicije (družinskih podjetij) na področju turizma. Kot najbolj delovno intenzivni
sektor gospodarstva predstavlja turizem, ob ustrezni razvojni politiki, velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest.
Trajnostni turizem je torej ena ključnih gospodarskih dejavnosti na območju Podravja z dobrimi potenciali za razvoj. V programskem obdobju 20142020 bodo ukrepi usmerjeni v krepitev sodelovanja akterjev v turizmu, spodbujanje razvoja in raziskovalnega dela ter inovativnosti v turizmu,
učinkovitejši marketing, krepitev prepoznavnosti destinacije in razvoj integralnih turističnih produktov ter v razvoj turistične, športne in kulturne
infrastrukture.

Občina Poljčane je sama ali s partnerji v nabor projektov prijavila spodaj naštete projekte.

I. KONKURENČNOST GOSPODARSTVA ZA RAST IN NOVA DELOVNA MESTA, VKLJUČNO S KREPITVIJO RAZISKAV,
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN INOVACIJ
10

Kompetenčni center za
internacionalizacijo MSP
(Managing Successful
Programmes)

Zavod Palemid Maribor Inštitut za trajnostni razvoj;
partnerji: Občine Lenart,
Pesnica, Kungota, Poljčane,
Slovenska gospodarska
zveza Celovec, AT, FH
Joanneum, Gradec, Štajerski
tehnološki park, IRP, Kadis
2002, Skupina Primera

Ustanovitev kompetenčnega centra za internacionalizacijo MSP: potrebe podjetij (analiza
podjetij, produktov, izbira države, analiza trga in konkurence, strategija vstopa, izvozni načrt,
izvedba), prilagoditev/nadgradnja programa usposabljanja in svetovanja, kompetenčni
center, mednarodni klub, evalvacija in diseminacija (proces izdelave rezultatov in izsledkov o
projektu)

888.450,00

II. VKLJUČUJOČA DRUŽBA IN BLAGINJA

5

21

Medgeneracijska povezanost Filozofska fakulteta Maribor,
v Podravski regiji za
Mednarodni Center za ERM; Občine:
gospodarski razvoj
Poljčane, Kidričevo, Duplek, MOM

Identifikacija razpoložljivih znanj v vseh generacijah, popis in predstavitev dobrih
praks po občinah, strokovno in praktično izobraževanja za regijo - povezava
okoljskega, socialnega in ekonomskega potenciala, vzpostavljanje novih razvojnih
aktivnosti v občinah , organizacijska trajnost projekta, vzpostavitev mrež za
medgeneracijske aktivnosti za trajnost projekta

Regija medgeneracijskih
potencialov v saniranih
gramoznicah

Oživeti Podravsko regijo na povsem nov, trajnostni način; - aktivirati saniranje
degradiranih površin in na njih povezati medgeneracijske aktivnosti, ki izhajajo iz
lokalno-regionalnih okolij (prodaja doma pridelane hrane, obrtnih izdelkov,
povečati druženje in povezati podjetja z regijo – aluminij kot prepoznavni material
v Kidričevem, - istočasno sanirati in aktivirati nove dejavnosti za razvoj novih
poklicev, mladim omogočiti novo izkušnjo v domači regiji, -ljudem ponuditi
dopolnilne dejavnosti na podeželju, - povezati človeški in naravni potenciali in ga
medgeneracijsko razvijati

Občina Kidričevo; Občina Sl. Bistrica,
Poljčane, Makole, Majšperk, Hajdina,
MO Ptuj, Videm, Miklavž, druge
občine Podravja, Talum d.o.o.

2.400.000,00

4.500.000,00

Gozdni vrtec " Pri Špelki" spoznavanje naravne in
kulturne dediščine Boča
skozi doživljajsko učenje
najmlajših

Planinsko društvo Poljčane; Občina
Poljčane, Občina Rogaška Slatina,
Vrtec Otona Župančiča Slovenska
Bistrica, Vrtec Rogaška Slatina, Vrtec
Centra za sluh in govor Maribor

104

V obnovljeni in opremljeni planinski brunarici na Boču vzpostaviti prvi, skozi vse
leto delujoči gozdni vrtec, ki bo skozi evalvirane učne, igralne in senzibilizacijske
programe, izvajajoče v objektu, neposredni okolici in na Senzorni poti, ponujal
vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom (1. triada) ter
njihovim pedagogom zgodnje spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter jih,
preko igre, sodobnih interpretacijskih metod in senzibilizacije, usmeril v
odgovoren in ozaveščen odnos do narave in kulture. S spremenjenim
odnosom do naravne in kulturne dediščine bo storjen prvi, a nadvse pomemben
korak k njunemu varovanju in ohranjanju. Otroci s posebnimi potrebami bodo z
delujočim vrtcem in izvedeno Senzorno potjo pridobili prostor za sproščeno
doživljanje narave in preživljanje prostega časa.

184.500,00

III. VARSTVO OKOLJA IN UČINKOVITA RABA NARAVNIH VIROV TER PREHOD NA NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO

10

Celovito urejanje porečja
Dravinje – Občina Poljčane

32

Čiščenje odpadne vode z
Mednarodni center za
naravnimi čistilnimi sistemi v ekoremediacije; občina Makole,
razpršenih naseljih
občina Majšperk, občina Poljčane

Občina Poljčane

Predvidena je gradnja primarnih ukrepov s čistilno napravo, na katero se bo
priključeval obstoječi kanalizacijski sistem. Trenutno ima obstoječi kanalizacijski
sistem številne iztoke v vodotoke (pretežno v Brežnico, delno v Dravinjo). Z
izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema se bodo eliminirali le nekateri
iztoki, glavnina iztokov bo ostala v funkciji. S tem se vse odpadne vode ne bodo
odvajale na predvideno čistilno napravo in tako bo delno ostal problem odvajanja
odpadnih voda neposredno v vodotoke.
NČS imajo sposobnost iz odpadne vode odstraniti številne skupine onesnaževal,
ki se pojavljajo v gospodinjskih odpadnih vodah. Ti onesnaževalci povzročajo
bolezni, patogenov in najpogosteje predstavljajo suspendirane sedimente,
organske snovi, hranila, kot so dušik in fosfor, težke kovine in organske
kemikalije. Večjih naravnih procesov, ki se pojavljajo v naravnih sistemih
vključujejo sedimentacijo (usedanje trdnih delcev), privzemanje rastlin,
bakterijsko razgradnjo in kemijsko adsorpcijo (vezavo). Ti procesi pomagajo
odstraniti fizične, biološke in kemične nečistoče iz odpadne vode.
Izkoriščanju naravnih procesov za zdravljenje odpadne vode zagotavlja dodane
koristi. Ti sistemi so lahko zasnovani tako, da so estetsko privlačni in jih je
mogoče vključiti v podobo krajine. Podobno kot gnojilo, visoka vsebnost hranil
odpadne vode podpira gosto rast rastlin, zato so območja navadno tudi bujno
poraščena. Za rast je najbolje, da uporabite domorodne rastline, ki imajo
sposobnost akumuliranja hranil v zimskem in poletnem času. Možno je uporabiti
tudi več različnih rastlinskih vrst, tudi okrasne rastline.

5.590.000,00

427.000,00

197

Kolesarske poti

199

E-tehnološka magistrala
(regija trajnostne
mobilnosti)

231

234

254

Občina Majšperk; Občine: Poljčane,
Makole, Videm pri Ptuju
Občina Kidričevo; Občine Slovenska
Bistrica, Poljčane, Makole, Majšperk,
Hajdina, Mestna občina Ptuj, Boson
d.o.o., Talum d.d.

Izgradnja kolesarskih poti ob regionalni cesti, ki povezuje navedene občine.

4.000.000,00

S projektom se predvideva vzpostavitev potrebne infrastrukture za uporabo
električnih vozil v regiji in vzpostavitev razvoja gospodarskega sektorja trajnostne
mobilnosti.

7.000.000,00

Ker ima Dravinjska dolina zaradi poplavnosti reke Dravinje in bližine Krajinskega
parka Boč – Donačka gora kar 60 % zavarovanih površin in ker je že vzpostavljena
Filozofska fakulteta Maribor, Medn.
Vzpostavitev nacionalnega
izobraževalno-raziskovalna ter turistična infrastruktura, predlagamo še
Center za ERM; Občina Makole,
centra za Naturo 2000 v
vzpostavitev nacionalnega centra za Naturo 2000. S tem bi Dravinjsko dolino in
Poljčane, Majšperk, v sodelovanju z
širšo regijo postavili v središče raziskav, učnega turizma, samooskrbe in razvojnih
Dravinjski dolini
MKO
pilotnih projektov, ki bi jih lahko opravljali na tem območju zaradi razpoložljivih
potencialov
Aktivno združevanje obstoječih ponudnikov v mrežo, oživitev in upravljanje
ZRSVN Občina Poljčane, Rogaška
komunikacijskega centra
Slatina, Občina Makole, RRA
Pripravljen in izveden načrt upravljanja Krajinskega parka Boč, priprava novih
Krajinski park Boč - oživljanje Savinjske regije, Javni zavod za
produktov in vsebin z namenom trženja in promocije, ureditev rabe
zavarovanega območja
turizem Rogaška Slatina, PD, gorski
naravovarstveno vrednih travišč z možnostjo izboljšanja stanja populacije
velikonočnice na območju Natura 2000, vzpostavitev mreže ""Varuhov narave"",
kolesarji, država, najemniki, lastniki
zemljišč, turisti, Planinski dom, ZGS
gorske kolesarske poti, mreže ""hotelov za hrošče"" z osveščevalnimi
delavnicami, postavitev zapor in preprek za vožnjo z motornimi vozili"
V okviru faze P bodo izvedene naslednje aktivnosti:
Občina Oplotnica, 1. LAS od Pohorja
Prednostna os 5:
do Bohorja (Šentjur, Dobje, Dobrna,
- investicije v protipoplavne ukrepe na vodotokih kot razvojna priložnost –
Vitanje, Zreče, Slov. Konjice,
Kneippov park (razbremenitev vodotoka kot nova razvojna priložnost)
OKOLJE - faza P
Oplotnica)
Prednostna os 7:
2. Zadruga LAS dobro za nas
- posodobitev cestne povezave AC A1 – smučišče Rogla – Jurgovo
(Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole) - ureditve kolesarskih poti na območju občine in navezava na kolesarske poti v
sosednjih občinah ter z državno kolesarsko mrežo

350.000,00

935.000,00

1.780.000,00

IV. TRAJNOSTNI TURIZEM IN RAZVOJ PODEŽELJA S POVEČANJEM KONKURENČNOSTI KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
Oblikovanje funkcionalne
regije turizma, obrti,
podjetništva in kmetijstva

24

Sonaravni razvoj turizma v
Halozah

118

Občina Makole; Občine Zavrč,
Cirkulane, Videm, Podlehnik , Žetale,
Majšperk, Poljčane, Slovenska
Bistrica, Občina Hajdina, Rogatec ,
PALEMID d.o.o., AREMA – Visoka šola
za regionalni menedžment, V regiji
delujoča zainteresirana podjetja

Področje Dravinjske doline in še posebej Haloz je razvojno ogroženo, trendi za
naprej kažejo še na poslabšanje. Posebej kritično je slabšanje demografske slike
zaradi staranja prebivalstva, odseljevanja mladih in zaraščanje kmetijskih površin.
Realizacija predlaganega projekta bi naj te trende obrnila.

20.250.000,00

Občina Majšperk; Občine: Poljčane,
Makole, Videm pri Ptuju, Majšperk,
Zavrč, Cirkulane, Podlehnik, Žetale

Projekt predstavlja ključni regionalni turistični projekt v tem razvojnem obdobju
2020, ki - prispeva k doseganju celostne notranje razvojne mobilizacije turističnih
in s turizmom povezanih subjektov, - z pogojem urejene infrastrukturne mreže
zaradi dostopnosti Namen projekta je doseči integralen razvoj turizma.

10.000.000,00

Pripravil:
Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 227
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 900-0004/2015-5
Datum: 19. 10. 2015

OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovor na vprašanje občinskega svetnika g. Slavka Kodriča, izraženo na 5. redni seji
občinskega sveta, dne 19. 5. 2015
Vprašanje:
Svetnik občinskega sveta g. Slavko Kodrič je vprašal ali se je izvedel popis vseh živil, ki jih
porabijo za prehrano v OŠ Poljčane, Vrtec Poljčane in Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane z namenom
zagotoviti čim višji delež lokalne samooskrbe?
Odgovor:
Razpoložljivi podatki so bili posredovani članom Komisije za gospodarstvo in kmetijstvo
Občinskega sveta Občine Poljčane, na 2. redni seji komisije dne, 17. 9. 2015.
Z lepimi pozdravi!

Jernej Rak, univ. dipl. inž. geol.,
Svetovalec za kmetijstvo in gospodarjenje s premoženjem

OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 290
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 900-5/2015 (6-T13)
Datum: 19. 10. 2015
OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Odgovori na vprašanja občinskega svetnika g. Jožefa Kohne, izražena na 4. in 5.
redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane.
Vprašanje 1:
Kakšna je bila projektantska ocena novogradnje vrtca in kakšna je bila razpisana vrednost gradnje
vrtca?
Odgovor:
V tabeli št. 1 je prikazana ocenjena vrednost novogradnje vrtca glede na posamezno investicijsko
dokumentacijo.
Tabela št.1: Investicijska dokumentacija z oceno investicije novogradnje vrtca z zunanjo ureditvijo.
vrednost brez DDV po letih
OCENJENA
DATUM
VREDNOST
POTRDITVE BREZ DDV

DIIP
IP
IP nov. 1
IP nov. 2
PredInvZ

OS
12. 4. 2011
OS
16. 5. 2012
župan
10. 10. 2012
župan
4. 7. 2014
OS
27. 6. 2012

OCENJENA
VREDNOST
Z DDV

2011

2012

2013

2014

537.301,16

-

1.886.320,76 2.251.761,39*

99.019,60 1.250.000,00

2.868.048,34 3.428.186,00**

79.105,00 199.466,67

2.370.610,00 218.866,67

2.871.965,62 3.428.186,00**

79.170,00 203.318,95

2.370.610,00 218.866,67

3.326.813,33 4.027.697,42***

79.170,00 144.749,86

1.261.194,40 1.841.699,07

2.868.048,34 3.428.186,00

*Ocenjena vrednost v DIIP-u je določena na osnovi opredelitev v Idejni zasnovi iz marca 2011.
**Ocena investicijskih stroškov je izdelana na osnovi projektantskih ocen, izdanih naročilnic,
sklenjenih pogodb in pričakovanj investitorja, temelječih na izkušnjah pri podobnih aktivnostih.
*** Upoštevana nova stopnja DDV, dodatna dela in več dela.
V sklepu o začetku postopka javnega naročila z dne 12. 12. 2012 je ocenjena vrednost javnega
naročila za sklop 1. Gradbena dela znašala 2.686.057,83 € brez DDV in za sklop 2. Ureditev
okolice 50.000,00 € brez DDV.
Vprašanje 2:
Kako je potekal javni razpis za izvedbo gradnje vrtca, koliko je bilo ponudnikov in kakšna je bila
končna cena gradnje vrtca?
Odgovor:

Javni razpis za Novogradnjo vrtca Poljčane z zunanjo ureditvijo, pri katerem se upoštevajo okoljski
vidike je vodilo podjetje SIB iz Maribora, ki se strokovno ukvarja s postopki javnih naročil. Javni
razpis je potekal na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,
16/2008, 19/2010 in 18/2011) po odprtem postopku. Za oceno ponudb je bila z odločbo št. 43015/2012-O z dne 12.12.2012 imenovana tri članska strokovna komisija, ki je izvedla postopek
javnega odpiranja ponudb. Predmetno javno naročilo je bilo dne 13. 12. 2012 objavljeno na Portalu
javnih naročil. Ponudbe je bilo potrebno oddati najkasneje 8. 1. 2013 do 11.30 ure, na javni razpis
se je prijavilo 8 ponudnikov, 2 ponudbi sta bili sprejemljivi, ostalih 6 ponudb je komisija izločila
kot nesprejemljive in nepopolne. Po opravljenih vpogledih v ponudbe in pravnomočnih obvestil o
izbiri najugodnejšega ponudnika, je bila dne 22. 2. 2013 s ponudnikom, ki je ponudil najnižjo ceno
sklenjena Gradbena pogodba št. 430-15/2012-49 v višini 2.691.354,77 € brez DDV in sicer za:
Sklop 1: GOI DELA VRTEC 2.645.177,31 € brez DDV,
Sklop 2: UREDITEV OKOLICE (pred OŠ) 46.177,46 € brez DDV.
Končna vrednost gradbene pogodbe št. 430-15/2012-49 znaša 2.931.607,81 € brez DDV in sicer
za:
Sklop 1: GOI DELA VRTEC 2.885.430,35 € brez DDV,
Sklop 2: UREDITEV OKOLICE (pred OŠ) 46.177,46 € brez DDV.
Vprašanje 3:
Koliko je bilo sklenjenih aneksov in kolikšna je celotna vrednost investicije novogradnje vrtca?
Odgovor:
H Gradbeni pogodbi št. 430-15/2012-49 je bilo sklenjenih 8 aneksov:
− Aneks št. 1: Sprememba podizvajalca na predlog izvajalca del (elektro in strojna dela) z
dne 28. 5. 2013.
− Aneks št. 2: Sprememba podizvajalca na predlog izvajalca del (strojna oprema) z dne
26. 9. 2013.
− Aneks št. 3: Sprememba DDV in podaljšanje roka izvedbe del do 15.6.2014 z dne 28. 1.
2014.
− Aneks št. 4: Podaljšanje roka izvedbe del do 15.8.2014 z dne 13. 6. 2014.
− Aneks št.. 5: Sprememba podizvajalca na predlog izvajalca del (tlakarska dela) z dne 1.
7. 2014.
− Aneks št. 6: Dodatna dela za sklop 1: GOI dela vrtec v višini 135.875,75 € brez DDV z
dne 31.7.2014.
− Aneks št. 7: Podaljšanje roka izvedbe del do 31. 8. 2014 z dne 6. 8. 2014.
− Aneks št. 8: Dodatna dela za sklop 1: GOI dela vrtec v višin 41.577,84 € brez DDV, ter
več del glede na količine iz popisov del za sklop 1: GOI dela vrtec v višini 62.799,45 €
brez DDV, sprememba TRR z dne 29. 8. 2014.
Tabela št. 2: Končna vrednost celotne investicije novogradnje vrtca v Poljčanah po letih.
2011
2012
2013
2014
SKUPAJ
Končna vrednost v €
80.638,00
144.749,86
1.268.440,67 1.907.650,29 3.401.478,82
brez DDV
Končna vrednost v €
81.714,00
169.105,61
1.538.624,88 2.327.204,64 4.116.649,13
z DDV
Pripravila:
Klavdija Majer, mag. jav. upr., Svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in turizem

